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 مصحف عثمان بن عفان )رضي هللا عنه( 
 أ.د.سعد بن عبد العزيز الراشد 

 
 

من اإلصدارات احلديثة املميزة اليت أجنزها مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية إبسطانبول )إرسيياا( 
 لشريف املنسوب إىل اخلليفة الراشد عثمان بن عفان )رضي هللا عنه(. دراسة وحتقيق للمصحف ا

 
هيي ا املصييحف بنسييصته األصييلية تفييوو   متحييف  ييوب بييا  سييراع إبسييطانبولا وبييد  اعيي  شيي ر ه أر ييا  
العييياو. و سيييد الرصيييد التيييوسيقي تييي ن النسيييصة يتبييي  أن املصيييحف كيييان تفو يييا     زانييية الاتيييد النفيسييية   

ما 1811 -هييي 1226ن مث أهيدان وا  مصيير تميد علييي  شيا إىل السييلطان العثمياا تمييود الثياا سيينة القياهرةا وميي
و فظ  ه ن النسصة النادرة   بصر  وب با  مني   ليا التياريخ ضيمن مقتنييات األميادت املقدسية. وميا إن 

آالف الييزوار كد ييد  ييول ل القصيير إىل متحييف مفتييوجل أمييام ا م ييور أصييب  املصييحف املصطييو  أهيي  مييا يشيياهدن 
 النفائس النادرةا و رتك أسرا  لدى املسلم   اصة وامل تم  برتاث اإلسالم اخلالد والبا ث  والدارس . 

 
مت  دراسية وحتقييق هي ن النسيصة املصطو ية مين املصيحف الشيريف و باعتيه عليب نفقية صيا د السيمو الشييخ 

ليس األعليب   دولية اإلميارات العربيية املتحيدة. وبيد الدكتور سلطان بن تمد القامسي  ياك  الشياربة وع يو اج
بام  لتحقيق العلمي ت ا املصحف و وىل إعيدادن للنشير األسيتا  اليدكتور ) ييار آلييت بيوال ( اخلبي  املشي ور   
عليييوم القيييرآن برتكييييا واليييرئيس األسيييبق تييييية الشييي ون الدينيييية والنائيييد   عليييس األمييية بيييدائرة إسيييطانبول.  عامييي  

كتور  يييار   دراسييته وحتقيقييه تيي ن النسييصة ين عييية علمييية عالييية وقيييزةا و وسيييق دبيييق للمصطو يية القرآنيييةا الييد 
وأسييلوب كتابت ييا وت رفت ييا. اعتمييد الييدكتور بييوال    حتقيقييه علييب التقنيييات العلمييية ا ديييدة   التصييوير وبييرا ة 

املصطيو  والعناصير الز رفييةا فعوامي  اليزمن النصوص الاتابية لأل رف والالمات واآلايت وكث  مين صيفحات 
والظيييروف املنا يييية أسيييرت   األ بيييار واألليييوان وانطبييياا األ بيييار عليييب الصيييفحات املتقابلييية   املصطيييو . وضييي  
احملقيق دراسيية مت يدييية ميين أربعيية فصييولل  نيياول   الفصي  األول نشييدة الاتابيية العربييية ومرا يي   طورهيياا والاتابيية 

إلسييالما وفن يد املييزاع  الييت  قييول صن  ير املصييحف ورمسيه  ييوبيفي. و  الفصي  الثيياا  نيياول العربيية بعييد   يور ا
احملقييييقل املصييييحف والرسيييي  العثمييييااا ومصييييا ف سيييييدد عثمييييان و ايييي   وافق ييييا ميييي  الرسيييي  العثميييياا   كتابيييية 
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أ طييا  إمالئييية  املصييا ف. وفن ييد احملقييق املييزاع  اليييت  قييول صن مصييا ف عثمييان )رضييي هللا عنييه( حتتييوع علييب
 وحنوية. 

 
أمييا الفصيي  الثالييخ فقييد  صصييه احملقييق للحييديخ عيين مواضييي  م ميية  تصيي   إلمييال  الييالتم ا باع ييا   كتابيية 
املصيييحف و باعت يييا مييين  ييييخ الرسييي  العثمييياا وابيييرتاجل نظيييام  لتميييال    كتابييية املصيييحف و باعتيييها و نييياول  

يييييا. و  الفصيييي  الرابيييي  ح  نيييياول املصييييا ف املصطو يييية كيييي لا رأيييييه   من عييييية هيييييية  ييييدبيق املصييييا ف    رك
الشيي  ة والشييائعة أنييا ميين مصييا ف عثمييان )رضييي هللا عنييه( ومن ييال مصييحف  شييقندا مصييحف  ييوب بييا  
ومصيييحف املليييا ف يييد. وضييي  احملقيييق ف رسيييا   لسيييور وعيييدد ورباسيييا   املصطو ييية القرآنيييية واستشييي د للمقارنييية 

 ف املصطو ييية املشيي ورة. واعتميييد احملقيييق علييب مصيييادر ومرا ييي  عربيييية بلو ييات مصيييورة مييين أوراص بعيي  املصيييا
 و ركية وإفرجنية متصصصة. 

 
( صيييفحة  حلعييي  الابييي  بيييد ا  مييين سيييورة الفاحتييية وانت يييا  بسيييورة النيييا . 820يقييي  نيييف املصيييحف الشيييريف   )

متسلسيلة بشيا  اشتمل  ك  صفحة علب صورة ملونة من الوربة املصطو ةا وعلب  رف ا األميين عيدد األسيطر 
رأسيا وأسف  ك  وربة برا ة للنف املصطو  كما هوا ووض  احملقق التعليقيات عليب القيرا ات وضيبر األ يرف 
  احلاشيييية. و يييرك احملقيييق الفرافيييات   الصيييفحات الييييت اعرتاهيييا  ليييف و ميييس. و يييا ت احملتيييوايت العربيييية الييييت 

 ( صفحات. 109زية   )( صفحةا والرتمجة اإلجنلي217مشل  التقدمي والتصدير   )
 

( إن )عير  احل يارة اإلسيالمية والتعرييف 4-3يقول مدير عام املركز الدكتور  الد أرن    صديرن للعمي  )صل
هبا علب مدى التاريخ اإلسالمي و الل  طورها   العصير احلاضير  لشيا  األمثي  واألصيدص( وي ييف أن مين 

م( عليب هيي ا السيبي  )االر قييا  يسيتوى البحييوث 1980سييه عيام )الغياايت األساسيية اليييت ينشيدها املركييز مني   سي
اليت جترع علب أم ات مصادر احل ارة اإلسالميةا مث املشاركة بعد  ليا    قيدمي كي  هي ا   صيورة منشيورات 
وأحبيياث علمييية إىل كافيية املعنييي  واإلنسييانية مجعييا (. أميييا معييا  األسييتا  الييدكتور أكميي  الييدين إ سييان أوفليييي 

ر العييام ملركييز إرسييياا سييابقا  واألميي  احلييا  ملنظميية امليي متر اإلسييالمي( فقييد وضيي   قييدميا  رفيعييا  تيي ا العميي  )املييدي
سييوا  صييح  نسييبته إىل اخلليفيية  -(. وقييا بالييه هبيي ا الصييدد )إن نشيير هيي ا املصييحف 13-5العلمييي امل يي  )صل

ا   ا أمهييية متعييددة ا وانييد. فنشييرن يعتييع عمييال  علمييي -عثمييان بيين عفييان أو و  صيي  كمييا يت يي  ميين الدراسيية 
سييوف يشييا   لقيية هاميية   السلسييلة ال هبييية لدراسيية القييرآن الاييرمي اليييت تييا  قاليييدها الراسييصة   األدبيييات 
اإلسييالميةا كمييا أنييه يفييت  آفابييا    الدراسييات احلديثيية لتيياريخ القييرآن الاييرمي. وهيي ا النشيير سييوف ياييون مصييدرا  
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أبدم من مصحف  وب با ا ونصوص كتب  بعيدنا وسيوف يسياعد عليب بييان  للمقارنة يا يثب  من نصوص
 صائف الاتا ت السابقة له والال قة عليه وي ع ا   منظور تمي((. أميا احملقيق واليدار  اليدكتور  ييار آلييت 

ي   ا ل  الير  َّ ن   ييد  بيوال  فيقيول   دراسيته التم يدييةل )إن هيي ا املصيحف الي ع يبيدأ بقوليه  عيياىل  ب سَّ ي   احلَّ مَّ  الير   
{ و يرى استنسيا ه ببي  حنيو سالسية عشير بيرد  مين الزميان إ يا   ل  ر بل  الَّع ال م   { وينت ي بقوله  م ن  ا َّ ن ة  و الن ا  

أو يعييأ أصي  فييخن نسييخ املصييا ف هيو  طييابق مم ميي  املصييا ف الييت يقرسهييا النييا  اليييوم عليب و ييه البسيييطة. 
اليت جترع برا سا اليوم  تطابق م  ه ا املصحف ال ع كتد بب  حنو سالسة عشر برد (. ويب  الدكتور بيوال    
دراسييته التم يدييية املعمقيية تيي ا العميي  ا لييي  )أن القييرآن الاييرمي ال حتفظييه صييدور احلفيياو و ييده ا وإ ييا حتفظييه 

مييالسن. وهيو اليييوم بيي  أيييدينا  لصييورة الييت نييزل هبييا وكتييد ببي  أربعيية عشيير بييرد . وهيي ن أي يا  نصوصييه املاتوبيية وإ
الواثئق املدونة إ ا هي   الوب  نفسه من التعليات الفعلية امللموسة للبيان اإلتي   بوله  عاىل  إ د  حن َّن  ني ز لَّن يا 

ر  و إ د  ل ه  حل  اف ظ ون {.   ال ل كَّ
 

ث للتياريخ والفنييون والثقافية اإلسييالمية )إرسيياا( و ياتييف إب يرا  الدراسيية احملققية ميين املصييحف إن مركيز األحبييا
الشريف )نسصة متحف  وب بيا  سيراع( فحسيدا بي  أ ير   بعية  بيق األصي  مين املصيحف الي ع بلغي  

لعميي  هبيي ا ( وربييات كتبيي   خليير الاييو  ميين )الظيياهر وا لييي(ا وإب ييرا  هيي ا ا408وربا ييه املصيينوعة ميين الييرص )
ا  ييد العلمييي والفيي( ياييون املركييز بييد بييد م  دميية  ليليية بوضيي  الصييورة األصييلية للمصييحف الشييريف املنسييوب 
لسيدد عثمان بن عفيان )رضيي هللا عنيه( بي  ييدع العلميا  والبيا ث  وكافية املراكيز واملعاهيد البحثيية املتصصصية 

شييييح  مهيييي  العلمييييا    الدراسييييات القرآنييييية واحل ييييارة   كافيييية أر ييييا  العيييياوا ونتوبيييي  أن يثميييير هيييي ا ا  ييييد   
 اإلسالمية إللقا  املزيد من اإلضا ات علب مريخ كتابة املصحف الشريف عع العصور. 

 
إن ه ا العمي  يسيتحق الشيار والتقيدير ملركيز )إرسيياا( قيثال    ميديرن العيام اليدكتور  اليد أرن وملعيا  اليدكتور 

ع كان له ا  د األكع    ب( إ را  ه ا العم  الاب ا كما أن الدكتور  ييار أكم  الدين إ سان أوفلي ال 
آلييييت بيييوال  يسيييتحق الشيييار م ييياعفا  نظييي    يييدن العلميييي املتيييزن   حتقييييق النسيييصة املصطو ييية مييين املصيييحف 

 الشريف ودراست ا. 
 

 وأ  ا  نز ي الشار أ زله لصا د السمو الشيخ 
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ي علييب دعمييه السييصي ألنشييطة املركييز ومتويلييه هيي ن الدراسيية و باعيية املصييحف الييدكتور سييلطان بيين تمييد القييامس
 علب نفقته اخلاصةا ونسدل هللا  عاىل أن جيع  ه ا العم    مواتين  سنات مسون. وهللا من ورا  القصد. 

 
 إرسياا –*ع و علس املركز 

 
 ابتبا ل

 املشاركة األصلية كتب  بواسطة العوضي  
املميزة اليت أجنزها مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية إبسطانبول )إرسيياا(  من اإلصدارات احلديثة

 دراسة وحتقيق للمصحف الشريف املنسوب إىل اخلليفة الراشد عثمان بن عفان )رضي هللا عنه(. 
ا  هيي ا املصييحف بنسييصته األصييلية تفييوو   متحييف  ييوب بييا  سييراع إبسييطانبولا وبييد  اعيي  شيي ر ه أر يي

العييياو. و سيييد الرصيييد التيييوسيقي تييي ن النسيييصة يتبييي  أن املصيييحف كيييان تفو يييا     زانييية الاتيييد النفيسييية   
ما 1811 -هييي 1226القياهرةا وميين مث أهيدان وا  مصيير تميد علييي  شيا إىل السييلطان العثمياا تمييود الثياا سيينة 

 مقتنيات األمادت املقدسة.  و فظ  ه ن النسصة النادرة   بصر  وب با  من   لا التاريخ ضمن
 
 
 

 احلمد هللا والصالة والسالم علب رسول هللا.
 أ ي الارميل  زاك هللا    ا علب التنويه..

أو  -رضيي هللا عنيه-من  أسيبوا  قريبياا اهتممي   لبحيخ   صيحة نسيبة هي ا املصيحف إىل عثميان بين عفليان 
 م تما  ملوضوا... إىل عصرنا لطلد أبرص به إ   بع  األفاض . وال تل 

وب  يدع  مقال وصفي  وسيقيا كتبه الدكتور س ي  صا ن )  يخ   ماتبية املليا ف يد(ا عنوانيهل اناألميادت 
 املنقولة من احلعرة النبوية إىل استانبولان.

سييلطانية   بصيير وفييه يقييرل ر أن  هي ن اناألمييادتان ن ق ليي  مجيع يا ميين احلعييرة النبويية   املدينيية املنييورة إىل اخلزانية ال
 م. وال ع   مقال انالراشدان ف  ه ا..1917هي /1335 وب با    استانبول عام 

ويستند البا خ إىل ت ر أ رف ق   به بائمة مين سي  صيفحاتا في يا وصيف دبييق لثميان  بطعية مين املقتنييات 
 النفيسة.

 وضمن ه ن القائمة جندل
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كان يقرأ فيه أسنا   يا ه . وبد كتبيه بييدن شصصييا  . وهيو وال ع   -رضي هللا  عاىل عنه  -ان_ مصحف عثمان 
 من القط  الاب  ا  خلر الاو  ا ماتوب علب  لد الغزال .ان

 1/1وربمه التسلسليل 
 أر و من أه  اال تصاص وامل تم  أن يفيدود يا  وصلوا إليه  ول ه ا اإلشاالل

 ؟رضي هللا عنه-ما صحة نسبة ه ا املصحف إىل ع د عثمان 
أم يا ميا  يا    القائمية مين أنييه انكتبيه بييدن سصصيياانا في تعياو ت عن يا إىل امل يي ا وهيو حتدييد الفيرتة التار يية تيي ن 

 النسصة من القرآن الارمي.
 و رك هللا   ا مي .

 
  زاك  هللا   ا علب املوضوا.

 
 وللفائدةل

ن كبيار علميا  اآلاثر العيربا وكبي ه    سيوراي( أ كر أن لقا ا  مجعنيا ببي  اآلاثر أ.د. عفييف الب نسيي )وهيو مي
 قريبياا و يرى  1423  منزله حبي الروضة   دمشقا برفقة شيصنا الفقييه عبيد العزييز بين باسي   فظيه هللاا سينة 

ييد أنييه بدراسيية اآلاثر احملفو يية    ركيييا ال يثبيي  أع أسيير ميين اآلاثر النبوييية ميين د ييية  التطييرص لييااثر النبويييةا فدكل
اسيية العلمييية األسرييية والتار يييةا وال  يي  مييا ي نسييد للصييحابة هنيياكا ويقييولل بعيي   لييا اآلاثر بدمييية فعييالا الدر 

و ر قيي للقيرن األول أو الثييااا ولاين ال مي اين مطلقييا إسبيات أن هي ا األسيير لفيالن أو فيالن حتديييدا مين الصييحابة 
 الارام.

كالمييه يشييملها و يياهر التقرييير أعييالن أنييه فيي  وكييان كالمييه عاميياا وو يتطييرص ملصييحف عثمييان بشييا   يياصا و 
اثبيي  النسييبةا وأمييا املصييحف املنسييوب لعثمييان رضييي هللا عنييه    شييقند   فنلييد سبو ييه كيي لا الييدكتور عبييد هللا 

 املنيف   حبخ  اص.
 وللفائدة أي ا فالعالمة أ د  يمور  شا   كتابه عن اآلاثر النبوية  ر  بعدم سبوت شي  من ا   عصرد.

عليييب ميييد   املتعكييي   آلاثر النبويييية    -مييين النا يييية الوابعيييية-وال  فيييب أن هييي ين النقلييي  مفييييدان   اليييرد 
 عصرد؛ ال ع بد يف ي لغ نا وهللا أعل .
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